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សេចក្ត ីបញ្ជាក្់ អំពីចណ
ំ ូល

ឈ្មោះ របស់ឈបក្ខ ជៃ ៖ ________________________________________________________________________
អាសយដ្ឋាៃអ៊ីមែល របស់ឈបក្ខ ជៃ ៖ _____________________________________________________________
អាសយដ្ឋាៃ របស់ឈបក្ខ ជៃ ៖ ___________________________________________________________________
ខ្ញុំដាក់ ពាកយស្ន ើ្ុំជុំនួយថ្លៃ ឈ្ន ួលផ្ទ ះ កនញងកម្ម វ ិធីជុំនួយថ្លៃឈ្ន ួលផ្ទ ះ គ្រាមានអា្នន ឡ
ុ ងប ៊ិច ឈដ្ឋយសារខ្ញំគ្មមៃ ឯក្សារ
ែួ យ ឬ ឈ្រើៃ តាែការត្ែូវ ខ្ញំសូែដ្ឋក្់ជូៃ ឈសរក្ត ៊ីបញ្ជាក្់ ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរឈៃោះ ជំៃួស វ ិញ ។

→ ឈសរក្ត ៊ីមណនំ ៖ សូ ែឈ្បើ្ាស់ ទ្ែង់មបបបទឈសរក្ត ៊ីបញ្ជាក្់ឈៃោះ ្បសិៃឈបើឈលាក្អន ក្គ្មមៃ ការឈរៀបរំជាឯក្សារ
អំព៊ី្បភពរំណូលទ ំងអស់ឈនោះឈទ ឬ ្បសិៃឈបើឈលាក្អន ក្មាៃរំណូលឈសម ើសូៃយ ។ ជាការ្បឈសើរបំផត ឈបើមាៃការ
ឈរៀបរំជាឯក្សារ ។ សូ ែគូ សសញ្ជា ឈលើ្បអប់ខាងឈ្កាែឈៃោះ ស្មាប់រំណរ មែលឈលាក្អន ក្ឈ្វ ើការបញ្ជាក្់ ។

 ខ្ញំសូែបញ្ជាក្់ថាខាងឈ្កាែឈៃោះ គឺជាបញ្ា ៊ីរាយបញ្ជាក្់ ឈពញឈលញ ៃិង្តឹែ្តូវ អំព៊ីរំណូលរបស់ខ្ញំ ៃិងរំណូលរ
បស់សមាជិក្ទ ំងអស់ របស់្គួ សារខ្ញំ រ ួែទ ំង ្ាក្់ឈ្ន ួល ្ាក្់្ិប ្ាក្់ឈ្វ កា
ើ រឈលើសឈមា៉ោង ជំៃួយឈពលអត់ការងារឈ្វ ើ
ជំៃួយរដ្ឋាភិាល ្ាក្់ឧបតថ ែភ ៃិងអាហារក្ិរច ស្មាប់ក្ូៃ ឈសា្ៃិវតត ៃ៍/ជំៃួយសងគ ែ ៃិងរំណូលឈផសងៗឈទៀតរបស់ខ្ញំ ។
ខ្ញំសូែបញ្ជាក្់ថា ខ្ញំគ្មមៃ្បភពរំណូល ឈផសងព៊ី្បភព ែូ រមាៃរាយបញ្ជាក្់ជូៃ ខាងឈ្កាែឈៃោះឈទ ។
ឈ្មោះសមាជិក្្គួ សារ កាលបរ ិឈរេ ទរំណូល ្បភពរំណូល បរ ិមាណរំណូល កាលឈវលា-រំៃួៃែង
ព័ត៌មាៃទំនក្់ទំៃង
នៃការទទួ លាៃរំណូល ស្មាប់អនក្ផត លរ
់ ណ
ំ ូល

 ខ្ញំសូែបញ្ជាក្់ថា ខ្ញំាៃអត់ការងារឈ្វ ើ ឈៅកាលបរ ិឈរេ ទខាងឈ្កាែឈៃោះ ៖_________________________________
 ្បសិៃឈបើមាៃរំណូល ឈសម ើសូៃយ ខ្ញំសូែបញ្ជាក្់ថា នឈពលបរចញបបៃន ឈៃោះ ្គួ សាររបស់ខ្ញំគ្មមៃរំណូល ឈសាោះមតែត ង រ ួែទ ំង
ព៊ី្បភពណាែួ យ ែូ រមាៃបញ្ជាក្់ខាងឈលើឈៃោះ ។

→ ឈសរក្ត ៊ីមណនំ ៖ សូ ែបៃត ឈៅែខ ឈហើយរោះហតថ ឈលខា ឈៅទំព័រ ទ៊ី 2។
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ព័ត៌មាន អំពីការជួល / ផលប៉ះបពាល់ពី COVID-19 / មិនជាន់គ្នា ជាមួ យជំនួយសផេងស ៀត
ខ្ស
ញំ ូ ែបញ្ជាក្់ថា ៖
• ព័ត៌មាៃ អំព៊ីការជួ ល មែលខ្ញំាៃដ្ឋក្់ជូៃឈៃោះ រ ួែទ ំង អាសយដ្ឋាៃរបស់ខ្ញំ នលៃឈ្ន ួលផទ ោះ ៃិងព័ត៌មាៃ អំព៊ីមាចស់ែ៊ី-ផទ ោះ
គឺពិតជា្តឹែ្តូវ ។
• សមាជិក្ មានក្់ ឬឈ្រើៃនក្់ របស់្គួ សារខ្ញំ ាៃជួ ប្បទោះបញ្ជារំណូលធ្លៃក្់រោះ នលៃ រំណាយបងគ រឈ ើងជាសារវ ័ៃត ឬ
ាៃជួ ប្បទោះការលំាក្់ មផន ក្ហិរញ្ា វតថញឈផសងឈទៀត បណា
ត លែក្ព៊ីផលជោះ ឈដ្ឋយផ្ទទល់ ឬ ឈដ្ឋយ្បឈោល
នៃការឆ្ៃ ងរាលដ្ឋល COVID–19 ជាសាក្ល ។
• ្គួ សាររបស់ខ្ញំែិៃាៃឈ្បើ ជំៃួយមែលមាៃផតល់ែូលៃិ្ិព៊ីរដ្ឋាភិាល ឈផសងឈទៀត ស្មាប់សឈរងាគោះបញ្ជានលៃឈ្ន ួលផទ ោះ
មែលមាៃបញ្ជាក្់ ឈៅក្នញងពាក្យឈសន ើសំឈៃោះឈទ ។
ខ្ញំសូែ្បកាស ឈៅរំឈពាោះែខរាប់ឈទសទណឌ ឈលើការមក្ៃ ងបៃៃ ំថា ព័ត៌មាៃ មែលមាៃផត ល់ជូៃឈៃោះ គឺពិតជា្តឹែ្តូវ
្ាក្ែមែៃ ។
ខ្ញំយល់ែឹងថា ការផត ល់ការអោះអាងែិៃពិត គឺជាអំឈពើមក្ៃ ងបៃៃ ំ ៃិងថា អំឈពើមក្ៃ ងបៃៃ ំឈៃោះ ៃឹង្តូវជាប់ឈទស តាែ
ទែង ៃ់រាប់ក្ំណត់ ឈហើយអារឈ្វ ើឱ្យខ្ញំាត់បង់គណវឌ្ឍៃ៍ មលងទទួ លាៃ ជំៃួយ ព៊ីក្ែម វ ិ្៊ីនន ។

បានច៉ះហតថ សលខា ៖

ឈសរក្ត ៊ីមណនំ ៖ អន ក្ដ្ឋក្់ពាក្យ (អន ក្ជួ ល) ្តូវរោះហតថ ឈលខា ឈហើយបំឈពញមផន ក្ខាងឈ្កាែឈៃោះ ។
______________________________________________________________________________________________________________________
ហតថ ឈលខា របស់អនក្ដ្ឋក្់ពាក្យ

________________________________________________________________________________________
ឈ្មោះ របស់អនក្ដ្ឋក្់ពាក្យ

______________________________________________________________________________________________________________________
កាលបរ ិឈរេ ទ

ឈសរក្ត ៊ីមណនំ ៖ បមៃថ ែជាែួ យអន ក្ដ្ឋក្់ពាក្យ បគគ លឈផសងឈទៀត មែលមាៃរំឈណោះែឹង អារឈ្វ ើការបញ្ជាក្់ អំព៊ីរំណរ ែួ យ
ឬ ឈ្រើៃជាងឈៃោះ ែូ រមាៃបញ្ជាក្់ខាងឈលើឈៃោះ តាងនែឱ្យអន ក្ដ្ឋក្់ពាក្យ ឈដ្ឋយរោះហតថ ឈលខា ៃិងបំឈពញមផន ក្ខាង
ឈ្កាែឈៃោះ ។ សូ ែភ្ជាប់ ទំព័របមៃថ ែ ្បសិៃឈបើចំារ់ ។
ំនាក្់ ំនង ជាមួ យអា ក្ដាក្់ពាក្យ ៖
 ៃិឈោជក្  ែរៃត កា
៊ី ៃ់ក្រណ៊ី

 មាចស់ែ៊ី-ផទោះ

 ទ៊ីភ្ជនក្់ងាររដ្ឋាភិាល

 អងគ ការែិៃរក្្ាក្់រំឈណញ

________________________________________________________________________________________
ហតថ ឈលខា

______________________________________________________________________________________________________________________
ឈ្មោះ

________________________________________________________

______________________________

________________________________________________________

______________________________

ឈ្មោះ្គឹោះសាថៃ (្បសិៃឈបើមាៃ)
អាសយដ្ឋាៃអ៊ីមែល

ឈលខទូ រសពទ

កាលបរ ិឈរេ ទ

ឈ ឈែើែប៊ីែ្ឈ ើៃ្
ំព័ត៌មាៃែឈៃោះ ក្្ ៃងទែ្ង់ែឈសង ឬែ្ឈ ើៃ្
ំតាមាាររ មែយណាែ្ ួយ ្ូមាទក្្ ់ទងនយកា
ឋ ា ៃ ដ្ឋវក្្មអភិវឌ្ឍៃ៍
តា្ែយៈ longbeach.gov/lbds ៃិងតាឈែេ ខទូ រ្ ័ពទ ៥៦២.៥៧០.៣៨០៧ ។ ក្្ ំណត់ៃៃការែ្ឈ ើៃ្
ំ ោ៉ោងតិរប៊ីៃនង
ក្្ ៃងៃនងែ្ឈ ើវការ ែ ឈ ើែប៊ីធ្លនថា អារទទួ ឈ ាៃៃូ វអ៊ីវៗែ ឈ មាៃ។ ការទក្្ ់ទង ៃឹងែតវែ្
ញ ឈ ើវែ ឈ ើង ែ
ឈ ើែប៊ីែ្ឈ ើលយតប្ ំណូ ែព រទ ំងឡាយ តាមាារជូ ៃ
ំណឹ ងខ៊ីលៗជាែ្ ៃ។
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